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Divendres 21 de Gener

Diumenge 23 de Gener

PROGRAMA

INFO GENERAL

17:00 a 21:00 

07:30 a 08:30 

- Recollida de dorsals a les oficines de la UES (C/Salut, 14-16, 08202 Sabadell)

- Data: 23 de Gener de 2022

- Lloc: Plaça del Dr. Robert (Davant Ajuntament) SABADELL

- Corredors inscrits: 684 (227 Marató / 457 Mitja)

- Recollida de dorsals a la zona de sortida (Pça. Dr. Robert, Sabadell)

08:50 - Briefing MARATÓ

09:00 - Sortida MARATÓ

09:20 - Briefing MITJA

09:30 - Sortida MITJA

13:00 - Entrega premis MITJA

14:30 - Entrega premis MARATÓ

16:00 - Tancament control arribada

Documentació a presentar per la RECOLLIDA DE DORSAL:

- DNI

- LLICÈNCIA FEDERATIVA 2022 o document acreditatiu de la seva tramitació

- AUTORITZACIÓ (els menors de 18 anys)

https://goo.gl/maps/KpiQceaHtG52

https://goo.gl/maps/KpiQceaHtG52

En el moment de la recollida de dorsals s’haurà de signar el document de descarrega de responsabilitat.

https://goo.gl/maps/crqR5Lmxbmu

Dissabte 22 de Gener

10:00 a 13:00  - Recollida de dorsals a les oficines de la UES (C/Salut, 14-16, 08202 Sabadell)

https://goo.gl/maps/crqR5Lmxbmu17:00 a 20:00  

09:35 - Briefing CURTA

09:40 - Sortida CURTA

11:30 - Entrega premis CURTA



Guia del corredor- -Pàgina 2

La sortida de la cursa es realitza en una zona d’aparcament limitat, es recomana accedir amb antel.lació si es ve en cotxe o 

l’ús del transport públic. A continuació pots veure plànol amb els pàrquings de pagament més propers, zones recomanades 

d’aparcament i localització de FGC i RENFE.

Aparcaments Saba ofereix abonaments especials pel dia de la cursa en el seu 

pàrking de la Plaça del Dr. Robert (sota mateix del punt de sortida-arribada).

Instruccions per fer-ne ús:

- Recollir l’abonament a la guixeta, presentant justificant d’inscripció a la cursa en el moment d’aparcar el cotxe.

- El pagament de l’abonament s’ha de fer en Targeta, no s’admet pagament en efectiu.

- En el moment de retirar el cotxe passar pel caixer de l’aparcament i bescanviar l’abonament. Si es sobrepassen les 

hores, l’excés de temps s’abonarà segons la tarifa normal.

- MERCAT CENTRAL (Aparcament de pagament)

- DR.ROBERT (Aparcament de pagament)

- CREUETA (zona blava lliure de pagament diumenge)

- ALFONS SALA (zona blava lliure de pagament diumenge)

- FGC: Línia S2 - Parada Sabadell Plaça Major

- RENFE: Línia R4 - Parada Sabadell Centre

ACCESSOS

10h - 9,21€

6h - 6,65€
ABONAMENTS
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RECORREGUT
Marató

43km

+1340m

7 + arribada

12:00 al 14.1km (Avituallament 3)

13:30 al 25 km (Avituallament 5)

16:00 al 43.2 km (Arribada)

Distància:

Desnivell:

Avituallaments:

Talls horaris:

LA	LLANERA	TRAIL
EDITION	-	2022

Escala	1:45.000	UTM	-	ETRS89

Mapa	original	1:50.000	de	l'ICGC	2021

Itinerari	llarg,		43	km	+/-	1.340	m

Link avituallaments
https://bit.ly/3fHmuTL
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Mitja

21km

+480m

3 + arribada

11:50 al 10.2 km (Avituallament 2)

12:50 al 21km (Arribada)

Distància:

Desnivell:

Avituallaments:

Talls horaris:

https://bit.ly/32fzP2r

LA	LLANERA	TRAIL
EDITION	-	2022

Escala	1:20.000	UTM	-	ETRS89

Mapa	original	1:25.000	de	l'ICGC	2021

Itinerari	21	km	+/-	480	m



Curta

13 km

+480m

1 + arribada

12:10 al 13km

Distància:

Desnivell:

Avituallaments:

Talls horaris:

https://bit.ly/3tNSbD5

LA	LLANERA	TRAIL
EDITION	-	2022

Escala	1:15.000	UTM	-	ETRS89

Mapa	original	1:25.000	de	l'ICGC	2021

Itinerari	curt,		13	km	+/-	200	m
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AVITUALLAMENTS
Marató

NÚMERO 
AVITUALLAMENT

PUNT KM LÍQUID SÒLID

1 6,2 Aigua / Coca Cola Gominoles

2 10,2 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

3 14,1 Aigua / Coca Cola Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

4 20,2 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

5 24,2 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

6 31,2 Aigua / Coca Cola Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

7 35,5 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

ARRIBADA 43,2 Aigua / Coca Cola / Cervesa / Caldo Fruita /  Entrepà botifarra / Fuet / Olives

Mitja

NÚMERO 
AVITUALLAMENT

PUNT KM LÍQUID SÒLID

1 6,2 Aigua / Coca Cola Gominoles

2 10,2 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

3 14,3 Aigua / Coca Cola / Hipotònic Fruita / Xocolata / Gominoles / Dàtils

ARRIBADA 21 Aigua / Coca Cola / Cervesa / Caldo Fruita /  Entrepà botifarra / Fuet / Olives

Curta

NÚMERO 
AVITUALLAMENT

PUNT KM LÍQUID SÒLID

1 6,2 Aigua / Coca Cola Gominoles

ARRIBADA 13 Aigua / Coca Cola / Cervesa / Caldo Fruita /  Entrepà botifarra / Fuet / Olives

Si l’organització, distribuida pels avituallaments o punts de control, creu convenient retirar un corredor de la cursa, té 

potestat per a fer-ho.
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- Bossa del corredor per tots els participants amb samarreta tècnica TUGA de regal.

- Guardarroba disponible de 7:30 a 16:15 i estarà situat a Urban esports (Carrer de la Creueta, 31, 08202 Sabadell)

- Dutxes disponibles fins a les 16:15 a Urban esports (Carrer de la Creueta, 31, 08202 Sabadell)

- Servei de presoteràpia a l’arribada

- Servei de Podologia

- Fotògrafs repartits al llarg del recorregut

- Filmació de l’esdeveniment

A continuació teniu la previsió de temps per al dia de la cursa:

SERVEIS

METEO

Si us plau, fem un ús responsable de les dutxes i deixem-les tal i com les hem trobat.

Cal presentar dorsal.

Les previsions actualment mostren bon temps, però com sabem són previsions i poden variar molt; recomanem les hores 

prèvies a la cursa consultar el temps per adequar el nostre equipament al temps que tindrem. 

https://bit.ly/3Kt8efn

https://bit.ly/3Kt8efn
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MATERIAL

La llista de la resta de material no té caràcter obligatori, però sí que us recomanem:

- Jaqueta impermeable de membrana amb caputxa.

- Got per avituallament (per raons de sostenibilitat, no trobareu cap got als avituallaments).

- Sabatilles trail.

- Manta de supervivènvia.

- Telèfon mòbil, carregat i operatiu.

LÍMITS HORARIS
Durant el recorregut hi haurà un temps límit  per passar per alguns avituallaments (pàgina 3). Aquests temps estan calculats 

per poder finalitzar la cursa dins l’horari màxim establert. No es permetrà continuar als que superin aquestes barreres horàries. 

Als que vulguin continuar, se’ls retirarà el dorsal, i podran continuar fora de carrera i sota la seva responsabilitat. En cas de 

males condicions meteorològiques o per raons de seguretat, l’organització es reserva el dret de parar 

la prova, modificar-ne el recorregut o de variar els límits horaris.

Un equip escombra de l’organització farà el recorregut tancant la cursa. S’ha de seguir en tot moment 

les indicacions del personal de l’organització i de seguretat.

ABANDONAMENTS
En cas d’abandonament és obligatori avisar al avituallament més proper o als membres de l’organització mitjantçant el teléfon 

d’emergència que apareix al dorsal.

L’organització no es fa responsable de retornar a la zona d’arribada aquells corredors desqualificats o que abandonin per 

altres motius. Només s’evacuarà als que hagin patit una lesió o accident.

Obligatòria a la sortida i a l’arribada.
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MESURES COVID-19

La situació d’excepcionalitat creada per la crisi sanitària deguda a la propagació de la Covid-19, suposa l’adopció per part de 

l’organització d’un seguit de mesures de prevenció, de protecció i organitzatives orientades a garantir el correcte funcionament 

de La Llanera Trail i la preservació de la salut de les persones participants i voluntàries.

RECOLLIDA DE DORSALS

Per tal d’evitar aglomeracions el dia de la cursa, enguany ampliem els dies i horaris per la recollida de dorsals. En la mesura 

del possible, recomanem recollir el dorsal i bossa del corredor el divendres o dissabte.

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Tots els participants han d’acceptar la declaració responsable conforme no s’ha estat en contacte amb cap positiu els 14 dies 

anteriors a la realització de la prova ni presenta cap tipus de símptoma compatible amb la Covid.

Aquesta declaració responsable es rebrà per correu electrònic dos dies abans de la cursa i s’ha d’acceptar telemàticament.

PLAÇA DOCTOR ROBERT

 - L’accés a la zona de cursa queda restringida només per als corredors i corredores

 - A diferents punts de la plaça hi haurà punts de gel hidroalcohòlic.

 - Sortides horàries diferenciades per a marató, mitja marató i cursa de 13 km.

ÚS DE LA MASCARETA

 - La mascareta és obligatòria en el moment recollida de dorsals (tant en interior com en exterior).

 - La mascareta és obligatòria a la zona de cursa (plaça Doctor Robert) i fins el mateix moment de la sortida. 

 - No es permetrà a ningú accedir al calaix de sortida ni prendre la sortida sense ella. 

 - Un cop es doni el tret de sortida i s’iniciï la cursa es pot treure la mascareta.

 - El corredor / corredora ha de guardar la mascareta durant la cursa i posar-se-la, si pel motiu que sigui, s’ha d’aturar 

 durant el recorregut.

 - Queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. Fer-ho pot ser motiu de

  desqualificació.

 - És obligatori l’ús de la mascareta just un cop creuada la línia d’arribada i en tot moment mentre el corredor/a estigui

  a la zona de cursa (plaça Doctor Robert).
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Patrocinadors:

Col·laboradors:

Amb el suport de:

Organitza:

Pàgina 11

AVITUALLAMENTS

Tots els voluntaris dels avituallaments comptem amb les mesures de protecció corresponents i haurà gel hidroalcohòlic a 

disposició dels participants. Hi ha un total de 8 avituallaments (8 per la marató, 4 per la mitja i 2 per la curta) adaptats a la 

situació actual. En el cas dels avituallaments líquids seran els responsables dels avituallaments els encarregats d’omplir 

bidons, gots, camelbacks.. i els sòlids seran en format individual. 

En els avituallaments no hi haurà gots. Cada participant és responsable de portar el seu propi got de casa. En cas de no tenir-

ne, en podreu comprar un de reutilitzable a la UES o en el moment de la sortida

PREMIS

El lliurament de premis és a l’aire lliure i es donen en tres trons diferents, un per a cada recorreguts. Els guanyadors/es han 

d’accedir al lliurament de premis amb mascareta.

Atesa la situació actual, aquest regalament es pot veure modificat i adaptat a les noves mesures i protocols, complint 

amb la normativa vigent del dia de la cursa.
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